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Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tanterv módosításának és kiegészítésének
elfogadása
Előterjesztő: Borsa József
Készítette:

Borsa József

Előzetesen tárgyalja:
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet értelmében az alapfokú művészetoktatási intézményeknek módosítaniuk kell
pedagógiai programjukat. A József Attila Általános Iskola és AMI a Helyi tantervét módosította és egészítette ki a
jogszabályváltozásnak megfelelően.
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FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda
Ikt. sz.: Kp/38567/2011/IV.
Tárgy: A József Attila Általános Iskola és
AMI Helyi tanterv módosításának és
kiegészítésének elfogadása
Ügyintéző: Garamvölgyiné Mérei Judit
Tisztelt Bizottság!
A 3/2011. (I. 26.) sz. NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet értelmében az
alapfokú művészetoktatási intézményeknek (továbbiakban AMI) módosítaniuk kell pedagógiai
programjukat. A változtatások a jogszabály szerint érintik a kifutó és felmenő rendszerű képzési
követelményeket és előírásokat. A József Attila Általános Iskola és AMI a fentiek szerint a Helyi
tantervük módosítását és kiegészítését nyújtotta be jóváhagyásra.
Az intézmény Helyi tantervének módosítását, kiegészítését független művészetoktatási szakértő,
Lebanov József (szakértői ig. sz.: SZ024112), törvényességi, szakmai, tartalmi, eljárási szempontok
figyelembe vételével megvizsgálta, és fenntartói jóváhagyásra megfelelőnek találta. A Helyi tanterv
módosításait és kiegészítéseit a nevelőtestület 2011. augusztus 3-i ülésén fogadta el, továbbá
egyetértését adta a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat is.
A dokumentum elfogadása pénzügyi többletköltséggel nem jár. Az intézmény rendelkezik a
Pedagógiai Programban felsorolt oktató-nevelő munkát segítő eszközökkel, felszerelésekkel, melyről
az intézményvezető nyilatkozott.
A szakértői vélemények alapján a a József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tantervének
kiegészítése megfelel a szakmai és törvényességi elvárásoknak, tehát javaslom a dokumentum
fenntartói jóváhagyását.
Budapest, 2011. augusztus 15.
Mellékletek:
1. sz. József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tantervének kiegészítése, módosítása
2. sz. Szakértői vélemény a József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tantervének
kiegészítéséről, módosításáról
3. sz. Szülői munkaközösség nyilatkozata
4. sz. Diákönkormányzat nyilatkozata
5. sz. Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről
6. sz. Jelenléti ív a tantestületi értekezletről
7. sz. Igazgatói nyilatkozat arról, hogy az intézmény rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges
eszközökkel
Borsa József s.k.
irodavezető

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága:
1./ jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és AMI Helyi tantervének módosítását és kiegészítését.
2./ felkéri a Polgármestert a jóváhagyási záradék aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. sz. melléklet

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programjáról

Lebanov József
tanügy-igazgatási szakértő
szakértői igazolvány szám: SZ024112
2730 Albertirsa, Szentmártoni út 32/1
tel: 06703878899
e-mail: lebanov.jozsef@gmail.com

1. Megbízó:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

2. A megbízás tárgya:
Közoktatási szakértői vélemény készítése a Megbízó fenntartásában működő József
Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított
pedagógiai programjáról, a 3/2011 (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998.
(VI.10.) MKM rendelet 2. számú mellékletében foglalt felmenő rendszerű képzés
követelményeinek történő megfelelésről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 44.§(1) alapján.
3. A szakértői véleményezés célja:
Az iskola módosított pedagógiai programja összhangban van-e a hatályos jogszabályi
előírásokkal, különös tekintettel a 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított
27/1998 (VI.10.) MKM rendelet előírásaira.
4. A szakértői vélemény kialakításához figyelembe vett jogszabályok:
-

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény;
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény végrehajtásáról szóló 20/1997
(II.13.) korm. rendelet;
A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló 11/1997. (VI.8.) MKM
rendelet;
A 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról;
a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás
feltételeiről szóló 38/2009. (XII.29.) OKM rendelet.

5. A szakértői vélemény elkészítéséhez alkalmazott módszerek:
-

Az elektronikus formában megküldött pedagógiai program és az alapító okirat
elemzése;
A megküldött dokumentumok összevetése a hatályos jogszabályi előírásokkal.

6. Az intézmény adatai
Név: József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 67.
Telephelyei:
- 1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts Téri Ének –Zenei Általános Iskola
- 1091 Budapest, Ifjúmunkás u 13.
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola
- 1096 Budapest, Telephy u 17. Telephy Károly Testnevelés szakosított Általános
Iskola és Gimnázium
Fenntartó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

7. Intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 400 fő
8. Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete alapján a
2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben
KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG
Színjáték tanszak
Főtárgy: dráma és színjáték
Bábjáték tanszak
Főtárgy: bábjáték
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
NÉPTÁNC
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)

9. Formai megfelelés
1. A program elfogadásáról szóló jegyzőkönyv
2. A programot a nevelőtestület elfogadta
3. A szülői szervezet véleménye rendelkezésre áll

igen
x
x
x

A jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, azok szakszerűen lettek elkészítve.

nem

10. Tartalmi megfelelés
A helyi tanterv megfelelően tartalmazza:
– az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit,
– az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat,
a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok
óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait,
követelményeit, az előírt tananyagot,
- A 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 2. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően tartalmazza a 2011/202-es tanévtől
felmenő rendszerben a képzés követelményeit és tantervi programját.

igen

nem

x

x
x

11. Részletes értékelés
A szakértői vélemény készítése a Megbízó fenntartásában működő József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai programjáról, a
3/2011 (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 2. számú
mellékletében foglalt felmenő rendszerű képzés követelményeinek történő megfelelésről a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§(1) alapján történt.
A teljes pedagógiai program valamennyi szempont szerinti vizsgálatára nem került sor, hanem
a Megbízó kérésének megfelelően az alapfokú művészetoktatás kifutó és a felmenő rendszerű
képzési követelmények és előírások jogszabályi megfelelésének vizsgálata történt meg, jelen
szakértői vélemény ennek megfelelő tartalommal készült el.
A 27/1998. (VI.8.) MKM rendelet módosítása alapján a tartalmi változások miatt az oktatás a
megújított helyi tanterv szerint történhet felmenő rendszerben. Ennek megfelelően legfeljebb
a 2026/2027.-es tanévig marad hatályban (az önkéntes részvételen alapuló alapfokú
művészetoktatásban) a tanulók előre nem prognosztizálható részvétele miatt a korábbi helyi
tanterv szerinti oktatás tartalma és szervezési feladatai. A 2011/12-es tanévtől felmenő
rendszerben vehetnek részt az új tanulók a megújított szabályozás tartalmi és szervezési
feladatainak megfelelően a művészeti nevelés-oktatásban.
A dokumentum az alapító okirattal összhangban van.
A program felépítése áttekinthető, tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak és a
szakmai konvencióknak, pontosan követi az előírt feladatok rendszerét.
A dokumentum alapelvei és céljai összefüggő, koherens rendszert alkotnak, amelynek
középpontjában a tanuló személyisége, fejlődése és a tanuló érdekei állnak.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok eszközök és módszerek egymásra épülnek
és kiegészítik egymást, ezáltal összefüggő rendszert alkotnak.
Az elvek, célok végrehajtása biztosíthatja a jogszerű és szakmailag színvonalas működést.
Egységes, magas színvonalon megfogalmazott, áttekinthető, részletes program.
A tanított tárgyak óratervei, óraszámai megfelelőek.
A felmenő rendszerű képzés követelményei és tantervi programja a 27/1998 (VI.10.) MKM
rendelt 2. számú mellékletének felhasználásával készült.

6. Javaslat
A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai
Programját és Helyi Tantervét elfogadásra javaslom.

Albertirsa, 2011. augusztus 15.

Lebanov József
alapfokú művészetoktatási szakértő
szakértői igazolvány száma: SZ024112

